Soepen
Geserveerd met stokbrood
Groninger mosterdsoep*
met preiringen, uitgebakken spekjes of gerookte zalm snippers

€ 6,00

Soep van de dag

€ 6,00

Heldere groentesoep

€ 6,00

*ook vegetarisch te bestellen

Voorgerechten
Stokbroodjes (8 stuks)
gegratineerd met pesto boter en sesamzaad

€ 6,50

Vers gebakken landbrood
met groene pesto en kruidenboter

€ 6,50

Runder carpaccio
Met gemarineerde paddenstoeltjes en paprikasalsa

€11,50

Huisgerookte zalm
met citrus-venkelsalade, kwartelei en dille mayonaise

€10,50

Warme geitenkaas omwikkeld met spek,
frisse balsamico siroop. Geserveerd met rozemarijntoast

€ 9,50

Hoofdgerechten vlees

Eenden filet
Met sinaasappelsaus en bos paddenstoelen

€ 24,50

Huis gemarineerde spareribs
mild of pittig gekruid met een knoflooksaus en gepofte tomaat

€ 22,50

Slagers ’s keus ; wij vertellen u graag de keuze van vandaag

dagprijs

Tournedos van het Black Angus rund naturel
Naar keuze met:
-Pepersaus

€ 27,00
€ 29,50

-Roergebakken spek, knolselderij, bosui en spinazie

€ 29,50

-In roomboter gestoofde pompoen en venkelzaad

€ 29,50

Schnitzel naturel

€ 16,50

Schnitzel
op gebakken courgette, aubergine, champignons, rode peper en
knoflook

€ 19,50

Schnitzel
met gebakken spek en uien

€ 18,50

De hoofdgerechten worden geserveerd naar keuze met friet, aardappelgarnituur,
groente, salade en mayonaise
Extra garnituur klein € 1,50 groot € 2,50 mayonaise € 1,00

Hoofdgerechten vis

Vis van de afslag (catch off the day)
Wisselende verse vis met passende garnituur

dagprijs

Visstoofschotel met diverse vissoorten en green shell mosselen en Pernod

€ 21,50

Hoofdgerechten vegetarisch
Portobello gevuld met roergebakken groenten, kruiden, gegratineerd met kaas

€ 17,50

Vegetarische pasta
Lintpasta, verse spinazie, gegrilde groenten, gorgonzola

€ 17,50

Plate Service
Boerenburger op ciabatta;
een 100% runderburger met gefrituurde uienringen, gemarineerde koolsla,
mosterdmayonaise en oude kaas.
Geserveerd met salade, friet en Brander mayonaise

€ 16,50

Kalfslever
met gebakken spek, ui . Geserveerd met appelcompote en
gebakken aardappelen

€ 18,50

Saté van varkenshaas
met satésaus, seroendeng, kroepoek, witte koolsla en friet

€ 17,50

Nagerechten

Sinaasappel bavarois met fruit en slagroom

€ 8,50

Brownie met hazelnoten ijs

€ 7,50

Triffle van mascarpone met caramel en noten

€ 7,50

Vanille-ijs
met advocaat, chocoladesaus en slagroom

€ 8,50

Kaasplank, 5 verschillende kazen

€ 12,50

Koffie specialties
Irish coffee
French coffee
Italian coffee
Spanish coffee 43

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

BITES
Huisgemarineerde olijven

€ 3,50

Portie gemengde noten

€ 3,00

Portie oude kaasblokjes

€ 4,50

Meergranen vreugdebol met huisgemaakte pesto en kruidenboter

€ 6,50

Stokbrood gegratineerd met pestoboter en sesamzaad (8 stuks)

€ 6,50

Rundvleesbitterbal (8 stuks)

€ 6,00

Kaasvingers met chilisaus (8 stuks)

€ 5,00

Butterfly garnalen met chilisaus (8stuks)

€ 6,50

Faber’s snaaiplank (2 personen)
met een selectie van koude en warme bites

€ 17,50

